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Aan onze leden,    

 
Donderdag 13 december staat onze ledenavond in het teken van het komende kerstfeest. 
 
Programma van de avond: 
 

- 17:30 Eucharistieviering opgeluisterd door Poco Animato 
- 18:30 Driegangen diner verzorgd door catering Courage. 
- 20:00 Eerste deel optreden Escolum 
- 20:30 Pauze 
- 20:45 Tweede deel optreden Escolum 
- 21:15 Grote gratis kerstloterij 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
                                     
We vragen voor de gehele avond een eigen bijdrage van € 8,00 per persoon. 
 
Opgave voor de avond uiterlijk tot en met zondag 9 december bij:  

Willie Cörvers 06-1000 4943 
Email: kboroosteren@gmail.com 

Omdat we op het KBO-PCOB magazine gewacht hebben, is deze flyer laat verspreid en is de 
opgaveperiode kort.  
In verband met het reserveren van het diner dient u zich altijd op te geven vóór zondagavond 9 
december. Het overmaken van het geld is niet voldoende en opgave op het moment van contant 
betalen is ook te laat. Dus snel bellen of mailen!!! 
Overmaken van de eigen bijdrage vóór maandag 10 december op bankrekening NL91RABO 
0144401541 t.n.v. KBO-Limburg, afdeling Roosteren. 
Contant betalen op maandagavond 10 december van 18:00- 19:30 uur in het gemeenschapshuis. 
 
De zaal gaat om 17:00 uur open. Bij binnenkomst krijgt u het lot voor de grote loterij aangereikt. 
 

We wensen u een fijne voorbereiding op het komende kerstfeest. 
 
 
 
 
 
 
 

Op de achterzijde vindt U het jaarprogramma voor 2019 

Secretaris: Jo Janssen 
Drs. J. Lebensstraat 16 
6116BL Roosteren 
Telefoon:  046-4497004 

e-mail: seniorenroosteren@gmail.com 

Bankrekeningnr:  NL91RABO0144401541 
t.n.v. KBO Limburg afd. Roosteren  
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Activiteiten 2019 KBO - Roosteren: 
 
17-01-2019 Ledenavond 
14-02-2019 Ledenavond in teken van Carnaval -18:00 
21-03-2019 Jaarvergadering en ledenavond – 17:30 uur 
11-04-2019 Ledenavond in teken van het paasfeest 17:30 uur 
02-05-2019 Fietstocht 13:00 uur 
16-05-2019 Busreis 
06-06-2019 Fietstocht 13:00 uur 
13-06-2019 Ledenavond 
04-07-2019 Fietstocht 13:00 uur 
01-08-2019 Fietstocht 13:00 uur 
11-08-2019 Jacobusmarkt 
05-09-2019 Fietstocht 13:00 uur 
12-09-2019 Busreis 
17-10-2019 Ledenavond ( herfstvakantie!) 
14-11-2019 Ledenavond 
19-12-2019 Ledenavond in teken van het kerstfeest  
 
Mogelijk nog een of meerdere excursies voor kleinere groepen. 

 
Elke dinsdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur (kaart)soos in het gemeenschapshuis. 
 
Ondersteuning van het volksdansen op maandagavond, de yoga op dinsdag 
morgen  / donderdagavond en de seniorengym op woensdagmorgen. 
 
Ondersteuning huiskamerproject Roosteren (maandag 14:00-16:30 uur in gemeenschapshuis)  en 
vertegenwoordiging in bestuur Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren ( wensauto’s Echt en Susteren)  
 
Doelstelling ontspanning en beweging en contacten 

- Voorkomen dat senioren in een isolement geraken; 
- Senioren contactmogelijkheden en ontspanning aanbieden; 
- Senioren laten deelnemen aan bewegingsactiviteiten; 
- Senioren contact laten bewaren met hun leefomgeving. 

Gezien het aantal deelnemers aan alle activiteiten, halen we deze doelstellingen. 
 
Doelstelling informeren en ondersteunen 
Door maatschappelijke ontwikkelingen ( o.a. in het kader van de W.M.O.) wordt het steeds 
belangrijker de senioren te informeren over de diverse ontwikkelingen en daar waar mogelijk te 
ondersteunen. Op een of meerdere thema-avonden nodigen we voor de senioren van belang zijnde 
instanties uit. De leden ontvangen als lid van de Unie KBO ook de Nestor met van belang zijnde info. 

 
 

DRINGEND VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER!! 
 

S.V.P. NOG GÉÉN CONTRIBUTIE VOOR 2019 BETALEN. 
U ONTVANGT IN JANUARI 2019 HIEROVER EEN BERICHT. 


